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Paragraf 23

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Sverre Ahlbom (S) utses till protokollsjusterare.
__________
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Paragraf 24

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragslistan godkänns.
__________
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Paragraf 25

Förvaltningen informerar
Beslut
Förvaltningen informerar om aktuella ärenden inom verksamheten.
__________
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Paragraf 26

Ärendenummer UPN2018/120

Information: omklädningsrum, läktare Korsängsfältet
Beslut
Upplevelsenämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Den 30 april 2018 inkom ett medborgarförslag gällande att bygga en läktare mellan
rugbyplanen och konstgräsplanen på Korsängsfältet. Under läktaren kunde man
enligt förslagsställaren bygga flera omklädningsrum, duschar och förråd.
Upplevelsenämnden beslutade den 19 oktober 2018 att avslå medborgarförslaget
men gav förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en enklare läktare
med inkluderat speakertorn och förråd på föreslagen plats. Behovet av
omklädningsrum var redan tillgodosett av ett beslutat investeringsprojekt.
Utredningen skulle sedan presenteras i nämnd för beslut om förslaget skulle
inkluderas i kommande investeringsplan 2021.
I budgetbeslutet i juni 2019 utgick det beslutade projektet gällande
omklädningsrum på Korsängen ur den långsiktiga investeringsplanen.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen har, med beaktande av att projektet gällande omklädningsrum på
Korsängen utgick, i sin utredning delvis utgått från det medborgarförslag som
inlämnades för att hitta en långsiktig lösning som tillgodoser det stora behov av
faciliteter som behövs på Korsängsfältet. I dagsläget behöver en ny byggnad
tillgodose sju fullstora och fyra mindre gräsplaner samt en baseball/softballplan.
Förvaltningen har i en förstudie tagit in en arkitektfirma för att ta fram ett förslag på
hur en lösning skulle kunna se ut som innefattar läktare åt både rugbyplanen och
konstgräsplanen och som inkluderar åtta omklädningsrum, förråd och ett
speakertorn (bilaga 1). Förslaget som tagits fram innebär en byggnad som till stora
delar tillgodoser de behov som finns för Korsängsfältet. Byggnaden är uppdelad i
olika delar vilket gör att det finns en möjlighet att anpassa byggnadens storlek
utifrån den ekonomiska ram som ges för projektet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

6 (20)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-12
Upplevelsenämnden

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen.
__________
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Paragraf 27

Ärendenummer UPN2019/162

Skrift om rösträtt
Beslut
- Upplevelsenämnden tackar för informationen om hur skriften om rösträtt kan
tillgängliggöras.
- Upplevelsenämnden beslutar att inte finansiera tryck av skriften om rösträtt.
- Upplevelsenämnden beslutar att avsluta ärendet.
Med tilläggsyrkande av Magnus Hellmark (C) och Sverre Ahlbom (S) att
förvaltningschefen får i uppdrag att skriftligen informera Håkan Wall om
tillvägagångssätt för att tillgängliggöra skriften enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Upplevelseförvaltningen har fått i uppdrag av upplevelsenämnden att kontakta
Håkan Wall för att undersöka om det går att se över andra möjligheter att
tillgängliggöra skriften om rösträtt ”100 år av demokratiska val i Enköpings
kommun”
Nedan redogörs för ärendets gång.
I början av 2019 väckte Sverre Ahlbom (S) en fråga i upplevelsenämndens
arbetsutskott om medel för att finansiera tryck av en skrift för att uppmärksamma
att det den 24 maj var det 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och
lika rösträtt för kvinnor och män. Skriften ”100 år av demokratiska val i Enköping”
av Håkan Wall är en sammanställning av de kommunala valen med
personbeskrivningar av ledande politiker i Enabygden från år 1862 och framåt.
I samråd med kommunledningsförvaltningen övertog de ärendet.
I kommunledningsförvaltningen hanteras demokratifrågor och bedömningen
gjordes att finansiering av tryck för skrift bör hanteras där. Kommunstyrelsen
återremitterade tillbaka ärendet till upplevelsenämnden den 3 oktober 2019 med
motivering: Frågan från Sverre Ahlbom (S) anses besvarad med
kommunledningsförvaltningens avsikt att inte köpa in någon skrift för att
uppmärksamma att det är 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och
lika rösträtt för kvinnor och män. Beslut: Kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att återföra ärendet till upplevelseförvaltningen.
Upplevelseförvaltningen har från kommunledningsförvaltningen fått tillbaka ärendet
om att finansiera skriften ”100 år av demokratiska val i Enköping”.
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Upplevelseförvaltningen ser positivt på initiativet med skriften ”100 år av
demokratiska val i Enköping” Den politiska viljeinriktningen uttrycks i verksamhet
och budget för 2019 som ”Med insikt om att de demokratiska värderingarna
dagligen måste värnas, arbetar vi kontinuerligt för alla människors lika
värde. Förvaltningen gör bedömningen att en finansiering av tryck inte i tillräckligt
stor omfattning bidrar till att nå beslutade mål.
Bedömningen är gjord utifrån upplevelsenämndens reglemente som anger vilket
ansvar upplevelsenämnden har samt gällande delegationsordning och principen
om armlängds avstånd. Nämnden delar inte ut bidrag till enskilda personer förutom
inom kategorierna ”projektstöd för konstnärlig och kulturell verksamhet”
samt ”kulturstipendier”. Ansökan har inte gjorts via dessa kategorier.
Förvaltningen har inte för avsikt att finansiera tryck av skriften.
Beslut: Upplevelsenämnden avslår ansökan om tryckning av skriften ”100 år av
demokratiska val i Enköping” 2019-12-12.
Sverre Ahlbom (S) yrkar på återremiss och föreslår att förvaltningschefen får i
uppdrag att kontakta Håkan Wall för att undersöka om det går att se över andra
möjligheter att tillgängliggöra skriften om rösträtt. Se bilaga protokollsutdrag
UPN2019/162
Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen ser positivt på förslaget att tillgängliggöra skriften ”100 år
av demokratiska val i Enköping”. Lagstiftningen ger biblioteken ett
demokratiuppdrag, ”att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Enligt bibliotekslagen ska
folkbibliotekens utbud av medier och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet.
Litteratur med lokalhistorisk anknytning kan tas emot av biblioteket för
katalogisering och vid behov iordningställas i begränsad omfattning. Litteraturen
blir därmed sökbar via bibliotekets digitala katalog och tillgänglig för lån och läsning
av såväl kommuninvånare som övriga intresserade. Inom ramen för bibliotekens
folkbildande uppdrag genomförs regelbundet föredrag med lokalhistorisk
anknytning på initiativ och i samarbete med föreningar eller enskilda personer.
Förvaltningen har varit i kontakt med Håkan Wall och informerat om vilka
möjligheter som förvaltningen kan erbjuda för att tillgängliggöra skriften om rösträtt.
Bedömningen är gjord utifrån bibliotekslag och medieplan för
biblioteksverksamheten.
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Förvaltningen gör bedömningen att skriften om rösträtt har lokalhistorisk
anknytning. Skriften kan lämnas till biblioteket för katalogisering och
iordningställande. Den blir därefter sökbar via biblioteks digitala katalog och
tillgänglig för allmänheten på samtliga bibliotek i kommunen för läsning och lån.
Däremot kvarstår förvaltningens bedömning om att inte finansiera trycket av
skriften då det inte i tillräcklig utsträckning bedöms bidra till de beslutade målen.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
- Upplevelsenämnden tackar för informationen om hur skriften om rösträtt kan
tillgängliggöras.
- Upplevelsenämnden beslutar att inte finansiera tryck av skriften om rösträtt.
- Upplevelsenämnden beslutar att avsluta ärendet.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
-Upplevelsenämnden tackar för informationen om hur skriften om rösträtt kan
tillgängliggöras.
- Upplevelsenämnden beslutar att inte finansiera tryck av skriften om rösträtt.
- Upplevelsenämnden beslutar att avsluta ärendet.
__________
Kopia till:
Håkan Wall
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Paragraf 28

Ärendenummer UPN2020/40

Drift av verksamhetsdelar i Pepparrotsbadet
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att driften av samtliga delar av Pepparrotsbadet ska
ske i kommunal regi. Med tilläggsyrkandet;
Upplevelseförvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern revisor utvärdera
driften av samtliga delar av Pepparrotsbadet med rapport till nämnden under
september 2023.

Reservationer
Magnus Hellmark (C) reserverar till förmån för sitt eget yrkande.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun uppför ett nytt familjebad för totalt 380 miljoner kronor som ska
stå klart för invigning vid årsskiftet 2020/2021. Det nya familjebadet innehåller
några delar som kommunen idag inte driver i nuvarande simhall, vilket är
cafeteria/restaurang, relaxavdelning samt gymlokal.
Upplevelseförvaltningens förberedande arbete för öppnandet av familjebadet pågår
i olika processer. En av dessa processer gäller frågan hur driften av
cafeteria/restaurang, relaxavdelning och gymlokal ska ske.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen har genom en omvärldsbevakning (bilaga 1) kunnat konstatera att
allt fler kommuner väljer att själva driva hela badanläggningen, antingen genom en
kommunal förvaltning eller genom ett kommunalt bolag. En del kommuner driver
också antingen gym eller relaxavdelning i egen regi. Flera av de aktuella
kommunerna har också tagit tillbaka driften från en privat aktör. Anledningen till
detta är att det ansetts och även visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt för
kommunen att själva driva berörda delar.
Förvaltningen har också haft en dialog kring den rekrytering som ska ske till
familjebadet och hur anläggningen ska bli en så attraktiv arbetsplats som möjligt.
En viktig del som framkommit i dialogen med medarbetarna är möjligheten att få
arbeta i samtliga delar av badet, vilket gör arbetsplatsen mer attraktiv. Detta skulle
också skapa en stabilitet i personalgruppen samt en ökad flexibilitet i
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schemaläggningen av personalen. Detta bekräftas också i dialog med andra
kommuner som idag hanterar badanläggningar i egen regi.
En annan aspekt som förvaltningen anser vara viktig är att en sammanhållen drift
av familjebadet ger bättre förutsättningar att hantera eventuella förändringar i utbud
och ekonomiska förutsättningar samt att hålla en enhetlig kvalité. Det ger också
bättre förutsättningar att anpassa anläggningen utifrån behov som kan framkomma
från olika intressegrupper.
Förvaltningen bedömer därför att det mest fördelaktiga, sett ur ett ekonomiskt
perspektiv samt utifrån att skapa en attraktiv arbetsplats för personalen, att hela
driften av familjebadet sker i kommunal regi.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att driften av samtliga delar av Pepparrotsbadet ska
ske i kommunal regi.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att driften av samtliga delar av Pepparrotsbadet ska
ske i kommunal regi.

Yrkanden
Magnus Hellmark (C) yrkar;
Upplevelseförvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern revisor utvärdera
driften av samtliga delar av Pepparrotsbadet med rapport till nämnden under
september 2022.
Lars Wistedt (SD) yrkar;
Upplevelseförvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern revisor utvärdera
driften av samtliga delar av Pepparrotsbadet med rapport till nämnden under
september 2023.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag med två
tilläggsyrkanden.
De två tilläggsyrkandena är: Magnus Hellmarks (C) förslag och dels Lars Wistedt
(SD) förslag.
Ordföranden finner en beslutsgång som ställer de båda tilläggsyrkandena mot
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varandra. Upplevelsenämnden godkänner beslutsgången. Ordförande finner att
nämnden beslutar enligt Lars Wistedt (SD) förslag.

__________
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Paragraf 29

Ärendenummer UPN2020/59

Beslut Taxor och avgifter 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till taxor och avgifter,
att gälla från 1 januari 2021.
Upplevelsenämnden för egen del
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag på taxor och avgifter att gälla från
1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Förslag bifogas till upplevelsenämndens taxor och avgifter 2021 enligt bilaga 1.
2019 och 2020 års taxor och avgifter redovisas. Samtliga taxor och avgifter
redovisas inklusive moms. Likaså redovisas förändringen i procent.
Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upplevelsenämndens förslag till taxor och avgifter,
att gälla från 1 januari 2021.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag på taxor och avgifter att gälla från
1 januari 2021.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden antar förvaltningens förslag på taxor och avgifter att gälla från
1 januari 2021.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 30

Ärendenummer UPN2020/36

Inleda förstudie - Joar Blå
Beslut
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa en förstudie av
kommunledningsförvaltningen för kulturhuset.

Beskrivning av ärendet
Det finns en uttalad ambition att utveckla fastigheten Joar Blå, som idag inrymmer
kommunbibliotek, teatersalong och biograf, till ett kulturhus i Enköping. Kulturhuset
ska tillgodose behovet av kultur och livslångt lärande i en växande kommun. Den
politiska visionen beskriver kulturhuset som en inbjudande och öppen plats för
gemenskap, bildning och aktivitet, en mötesplats som präglas och mångfald och
trivsel. Kulturhuset ska i huvudsak inrymmas i befintlig fastighet. Förstudien ska
visa hur fastigheten kan disponeras och utvecklas för att rymma de funktioner som
bör finnas i kulturhuset. Inriktningen bör vara ett hus med dynamiska och
multifunktionella lokaler för effektivt nyttjande av ytor och teknik. Förstudien ska
också utreda behovet av att knyta samman de två huskropparna i fastigheten för
bästa möjliga logistik och funktion. Kostnaden för projektet ska landa inom ramen
för det som anges i investeringsplanen. Förstudien ska vara färdig att presentera
för nämnd inom sex månader efter beslut
Upplevelseförvaltningens bedömning
Till kulturhus Joar kommer enköpingsbor och besökare i alla åldrar för att ta del av,
men också själva vara medaktörer i debatter, dansa, diskutera litteratur, studera,
måla, bygga och delta i barnprogram, lyssna på musik, låna, läsa och fika, studera
och uppleva lokala och nationella konsthändelser och teater i olika former. Sist
men inte minst kommer man till kulturhuset för att träffa och se varandra.
Kulturhus Joar kan vara en plats att träffas på där sociala och kulturella aktiviteter
är en naturlig del av mötet för besökaren. En mötesplats utan krav på
motprestationer där biblioteket är den verksamhet som bygger förutsättningarna för
detta genom sitt uppdrag.
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Utgångspunkt för verksamheterna i kulturhuset är att:
utbudet präglas av både bredd och spets
utbudet av aktiviteter och arrangemang är tillgängliga utifrån
diskrimineringsgrunder och tillgänglighetskrav
miljön är omsorgsfullt utformad och berikar upplevelsen av besöket
miljön är inbjudande och inkluderande
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa en förstudie av
kommunledningsförvaltningen för kulturhuset.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa en förstudie av
kommunledningsförvaltningen för kulturhuset.
__________
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 31

Ärendenummer UPN2020/60

Lägerstaden - nytt gymnasium
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag i sin nuvarande
form avseende lägerstaden i ett nytt gymnasium och delegerar åt
förvaltningschefen att vid behov revidera denna.

Beskrivning av ärendet
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att uppföra ett nytt
gymnasium. I det pågående arbetet om innehåll i gymnasiet har frågan om
övernattningsmöjligheter för föreningar och andra förhyrare kopplat till lägerstaden
Enköping aktualiserats. Upplevelseförvaltningen har därför ombetts att inkomma
med verksamhetens beslutsunderlag (VBU).
Förvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningen hyr idag, genom lokalbokningen, ut övernattning i
gymnasiet till föreningar och andra förhyrare som anordnar läger, tävlingar,
sammankomster m.m. Antalet förfrågningar på övernattningar ökar och behovet av
ytterligare lokaler för övernattning är därför stort. I dagsläget behöver förfrågningar
avböjas vilket medför en negativ påverkan på ekonomin samt idrottsturismen.
Gymnasiet har ett strategiskt mycket viktigt läge nära Korsängsfältet som är
kommunens största idrottsområde. På gymnasiet finns också möjligheter att
servera mat.
I nuläget har upplevelsenämnden tillgång till övernattningslokaler för ca 300
personer. I det nya gymnasiet bedöms behovet vara för ca 600 personer. Det är
därför avgörande för det fortsatta arbetet med lägerstaden Enköping att det
behovet tillgodoses.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag i sin nuvarande
form avseende lägerstaden i ett nytt gymnasium och delegerar åt
förvaltningschefen att vid behov revidera denna.
Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag i sin nuvarande
form avseende lägerstaden i ett nytt gymnasium och delegerar åt
förvaltningschefen att vid behov revidera denna.
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__________
Kopia till:
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-12
Upplevelsenämnden

Paragraf 32

Ärendenummer UPN2020/2

Familjebadet med beslut att fortsätta enligt direktiv
Beslut
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden fick i uppdrag 2018-06-11, KS2018/396 att genomföra
byggnation av familjebad i samverkan med upplevelsenämnden med placering
Korsängen, öster om Idrottshuset. I projektdirektivet klargörs vilka krav
upplevelsenämnden i samråd med tekniska nämnden har på hur projektet ska
bedrivas, formas och styras.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att projektet i dagsläget följer planen för byggandet av
familjebad i enlighet med projektdirektiv och ekonomi.
Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt
projektdirektiv.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-12
Upplevelsenämnden

Paragraf 33

Ärendenummer UPN2020/3

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Beslut
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.

Beskrivning av ärendet
Upplevelsenämnden har delegerat i enlighet med delegationsordningen berörda
tjänstemän.
Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden
Upplevelsenämnden godkänner upplevelseförvaltningens redovisning av
delegeringsbeslut enligt bilaga 1 och 2.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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